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I. TORPEDo-2 (Pedagogiaj Tagoj)
Inter 29 sept-03 okt. 2006 okazos kunlabore kun ILEI la 2a Tutlanda Oktobra Renkontiĝo
Pedagogia en Herzberg. Kadrotemo: INSTRUMATERIALOJ, INSTRUHELPILOJ.
Ni atendas ĉiujn, kiuj interesiĝas pri E-instruado, mem instruis, instruas aŭ planas instrui, kiuj
serĉas taŭgajn instrumaterialojn por siaj kursoj, havas jam spertojn aŭ ŝatus spertiĝi,
interŝanĝi opiniojn pri faktemoj, ktp.
Ĉi-jare ĉefe temos pri lernolibroj, instrumaterialoj, instruhelpiloj por E-instruado:
-kiu lernolibro por kiu celo, kiu aĝgrupo?
-kiu metodo por kiu lernolibro?
Krom fakprelegoj (ekz. Josef Schiffer, Stefan MacGill), konigo de materialoj ekz. de siaj
aŭtoroj okazos forumo por spertinterŝanĝo, prezentado de metodoj kaj materialoj de
kontribuemaj partoprenantoj.
Partoprenkotizo (por GEA kaj ILEI membroj): 30 EUR (ĝis 30a junio), 35 EUR (ĝis 31 aŭg.),
40 EUR (poste). (Por ne-membroj 5 EUR krompago.)
Viajn preleg- kaj kontributemojn bv. anonci ĉe:
Zsofia Korody (GEA-komisiito por instruado)
zsofia.korody@esperanto.de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FAKSEMINARIO POR EKZAMENAJ KOMISAROJ
Konsultiĝo kaj pluklerigado de rajtigitaj komisaroj de GEI okazos inter 29 sept-03 okt. 2006
dum TORPED-o 2. Gvidos: Gerald Tucker, fakestro por ekzamenoj de GEI.
EKZAMENOJ
GEA/GEI ekzamenoj estos trapaseblaj en du niveloj:
B-ekzameno pri lingva kapableco
C-supera ekzameno pri lingva kapableco
Laŭbezone estos organizebla ankaŭ UEA/ILEI ekzameno.
Bv. anonci vin indikante la deziratan ekzamen-tipon kaj nivelon ĉe:
Interkultura Centro Herzberg: esperanto-zentrum@web.de
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
II. PROJEKTO
Springboard projekto: en Britio de septembro E-o estos instruata kiel parto de la kutima
lerneja studprogramo! Temas pri ŝtata lernejo apud Cambridge, kie du fojojn semajne al tri
apartaj klasoj oni instruos la novan instruprogramon. La ciklo daŭros du jarojn: la
klasinstruistoj restos en la klasĉambro kaj lernos kune kun la infanoj. Dum la dua jaro la
klasinsturistoj povus mem komenci insrtui al 'nova' klaso en la ĉeesto de la projektinstruisto,

kiu kontrolos. La lernejo pretas reklami la programon kaj donis permeson 'fanfaroni' pri ĝi en
la nacia ĵurnalaro. Detaloj pri la projekto: http://www.springboard2languages.org .
Se ankaŭ vi ŝatus aliĝi al la Internacia Lingvolanĉilo Laborgrupo, bv. anoni vin ĉe
zsofia.korody@esperanto.de
III. FILMO
"Gerda Malaperis"! La jam antaŭanoncita filmo estas preta
La filmon oni realigis pene, proprapoŝe kaj kun grava helpo de kelkaj afablaj esperantistoj
kiuj apogis morale kaj finance la projekton. Ni invitas vin esti partoprenanto en tiu laboro. Ni
invitas vin antaŭaĉeti almenaŭ unu ekzempleron de la filmo. Ĝi estas produktita en la formato
DVD (libera regiono). Via aĉeto helpos prepari aliajn filmojn.
Por ekkoni la faratan laboron vizitu: http://www.imagufilmo.org
IV. KURSO
La E-grupo en Halle serĉas E-instruiston por „Eurocamp für Kids“ en Güntersberge (Harz)
(http://www.eurocampkids.com/2006/templates-de/start.htm), kie inter 01-10. AUGUST 2006
kunvenos 280 partoprenontoj el 20 landoj. La organizantoj bonvenigus E-kurson. Jörg
Gersonde subvencias eblan kurson per 60 EUR per Fondaĵo Mondo.
V. PREZENTADO
Dum la 83a Germana Esperanto-Kongreso Interkultura Centro Herzberg/Germana Esperanto
Centro prezentos per projekciado la centron, kaj informos detale pri la kleriglaboro kaj pri siaj
diversspecaj servoj.
VI. STUDSESIO
La 30a Studsesio de Germana Esperanto-Centro okazos inter 16-18 junio en Herzberg. La
unuan fojon estas en la programoferto intensa trejnado por tradukado (kun detalaj gramatikaj,
stilaj konsiloj kaj kun multe da praktikaj ekzercoj)!
Perfektigu vian lingvoscion! Novaj studemuloj bonvenaj. Kotizo: 39 EUR (por gejunuloj sub
27 jaroj 100%a subvencio). Ni ofertas kaj peras favorprezan tranoktadon.
Aliĝo: esperanto-zentrum@web.de
Kun multaj salutoj:
Zsofia Korody
GEA-komisiito por instruado
zsofia.korody@esperanto.de

